ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2012
Caràcter: ordinària
Data: dilluns, 20 de febrer
Horari: de les 19.00 a les 19.10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària

No hi assisteixen:
Laia Cubells Esteve, regidora

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’esborrany d’actes anteriors
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
3. Aprovació de la certificació final d’obra de la remodelació de la sala polivalent Casal
Social
4. Mocions
5. Informes d’Alcaldia
6. Assumptes d’urgència
7. Precs i preguntes
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Queda aprovada, per unanimitat, l’esborrany de l’acta del Ple del 22 de desembre de 2011.
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
- Decret 78/2011 de nomenament de secretària accidental
- Decret 79/2011 de certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent i
casal social
- Decret 80/2011 de distribució de subvencions del casal social
- Decret 1/2012 d’aprovació del padrons fiscals
- Decret 2/2012 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 3/2012 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 4/2012 de convocatòria de Ple ordinari

El Ple se’n dóna per assabentat
3. Aprovació de la certificació final d’obra de la remodelació de la sala polivalent
Casal social
Atès que l’article 218.1 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, estableix que
dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha
d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al
contractista a càrrec de la liquidació del contracte.
Atès que s’ha rebut dels tècnics que han portat la direcció de les obres, la certificació final,
que acredita:
a) Que l’execució material de l’obra de la remodelació de la sala polivalent i Casal
Social, ha estat realitzada sota la inspecció i control de la direcció facultativa i amb
total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives aprovades.
b) Que l’import acumular de les certificacions d’obres aprovades s’eleva a 277.408,58
€ més IVA, assolint l’import de 327.342,12 €.
c) Que, per tal de controlar la seva qualitat, s’han efectuat i verificat els assaigs i les
anàlisis de materials i unitats d’obra, d’acord amb el que disposa la normativa
vigent.
d) Que les obres s’adeqüen a la normativa d’obligat compliment que li és d’aplicació,
que es troben totalment acabades i en condicions de posar-se en servei i que, per
tant, pot efectuar-se la seva recepció (que ja es troba feta).
Atès que d’acord amb el precepte transcrit, escau d’aprovar la certificació.
El Ple aprova per unanimitat:
Únic.- Aprovar la certificació final de l’obra de la remodelació de la sala polivalent i
Casal Social, l’import de la qual és de 277.408,58 € més IVA.
4. Mocions

“Moció sobre el cobrament del cànon de l’aigua als ens locals”
El Govern de la Generalitat ha presentat el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres,
on introdueix, en l’article 3, una modificació de l’article 64 del text refós de la Legislació en
Matèria d’Aigües a Catalunya.
Aquesta modificació preveu l’aplicació – per primera vegada a Catalunya- del cànon de
l’aigua al subministrament que ofereixen els ajuntaments a través de les fonts públiques i
monumentals, neteja de carrers i el reg de parcs, jardins i parc esportius. Quan aquesta
distribució es faci a traves de les xarxes de subministrament d’aigua potable.
Amb aquesta modificació els ens locals patiran una nova càrrega impositiva, ja que fins
ara la legislació en matèria d’aigües eximia del pagament del cànon, entre altres “els usos
corresponents a la utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a l’alimentació
de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, jardins i camps
esportius públics.
El cobrament d’aquest cànon, agreujarà encara més la delicada situació financera de molts
dels ens locals Catalans, a més, no deixa de ser paradoxal que l’Agencia Catalana de

l’aigua vulgui cobrar, a part del cost de l’aigua, el cànon de l’aigua per aquests
subministraments, quan la mateixa ACA encara té un deute molt important amb el mon
local.
A més el fet que s’acabi aplicant aquest cànon, suposarà una nova discriminació negativa
envers els ajuntaments de la resta de l’Estat.
Per tot l’exposat,
El Ple aprova per unanimitat:
Primer.- Acordar que l’Ajuntament de Torrebesses insti al Govern de la Generalitat a
deixar sense efecte la modificació de l’article 64.2 del text refós de la legislació en d’aigües
a Catalunya, tal com preveu l’article 3 de del projecte de Llei de Mesures Fiscals i
Financeres.
Segon.- Acordar que l’Ajuntament de Torrebesses insti a l’Agencia Catalana de l’Aigua,
que amb col·laboració amb els ens locals, posi en marxa diferents accions per tal, que on
sigui possible, l’aigua emprada en el servei d’alimentació de fonts públiques i
monumentals, neteges de carrers i regs de parcs i jardins i camps esportius, procedeixi en
gran mesura de fonts alternatives de producció, com ara l’aigua regenerada o reutilitzada.
Tercer.- Traslladar el present acord a Generalitat de Catalunya, a l’Agencia Catalana de
l’Aigua, a la mesa i als grups politics del Parlament de Catalunya, a la totalitat dels
Ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació de Lleida i a l’Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
“Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntament o estableixi
urgentment un calendari de pagament”
El Ple de l’Ajuntament de Torrebesses EXPOSA:
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A
la manca d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han
sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen,
encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les
necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més propera,
a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment – els anomenats
serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost anual - i,
per tant, tampoc compten amb recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de
Catalunya ha fet per al manteniment de diversos serveis. Decisions que, indubtablement,
afecten de ple als Ajuntaments que han d’afrontar, com a administració més propera, la
situació creada arran d’aquestes decisions.

Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els
Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les
corporacions locals.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any,
un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés
el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.
El ple de l’Ajuntament de Torrebesses, aprova per unanimitat, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i
prioritària i si això no es possible que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat i a les entitats
municipalistes.
6. Informes d’Alcaldia
L’alcalde dóna informació econòmica dels deutes que té la Generalitat de Catalunya amb
l’Ajuntament de Torrebesses, entre altres el FCL i el PUOSC per poder pagar l’empresa de
construcció del Casal Social, Movir 30.
7. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.
8.Precs i preguntes
No n’hi ha.
I essent les dinou hores i deu minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària,

Vist i plau,
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

